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ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

TERRA, VIDA E COSMO 

Unidade Curricular: Do micro ao Macro: A Química está em tudo? 1° Trimestre – 2° Série 

Professores(as) que podem atuar na UC: Licenciatura em Química Módulo: Seres vivos e a evolução do Universo 

Eixo Estruturante Detalhamento do Objeto de Conhecimento Habilidades Específicas do Eixo 

 

Investigação 
Científica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processos criativos 

 
Origem do Universo: 

 
• Composição química dos corpos celestes 

• Exploração do Universo e descoberta de novos 
elementos; 
• Modelos Atômicos; 

• Mudanças de estado energético dos elétrons; 

• Princípios de espectroscopia aplicada à 
identificação das substâncias; 
• Tabela periódica; 

• Desenvolvimento de novos materiais e aplicação 
no cotidiano. 

EMIFCNT01 Investigar e analisar situações- problema e 
variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da 

natureza e/ ou de processos tecnológicos, considerando 
dados e informações disponíveis em diferentes mídias, 

com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. 
 

EMIFCNT02 Levantar e testar hipóteses sobre variáveis 
que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza 

e/ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de 
dispositivos e aplicativos digitais, utilizando 
procedimentos e linguagens adequados à investigação 

científica. 
 

EMIFCNT03 Selecionar e sistematizar, com base em 

estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de 
campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, 
informações sobre a dinâmica dos fenômenos da 

natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando 
os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante 

argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos 
recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar 
conclusões com o uso de diferentes mídias. 

 
 

EMIFCNT04 Reconhecer produtos e/ou processos 

criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica 
sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de 
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  processos tecnológicos, com ou sem o uso de 

dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de 
simulação e de realidade virtual, entre outros). 

 
EMIFCNT05 Selecionar e mobilizar intencionalmente 
recursos criativos relacionados às Ciências da Natureza 

para resolver problemas reais do ambiente e da 
sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de 
informação. 

EMIFCNT06 Propor e testar soluções éticas, estéticas, 
criativas e inovadoras para problemas reais, 
considerando a aplicação de design de soluções e o uso 
de tecnologias digitais, programação e/ou pensamento 

computacional que apoiem a construção de protótipos, 
dispositivos e/ou equipamentos, com o intuito de 

melhorar a qualidade de vida e/ou os processos 
produtivos. 

Articulação com as demais Unidades Curriculares do Aprofundamento 

 
Neste módulo as habilidades de todos os componentes estão alinhadas de modo a contemplar a temática “Seres vivos e a evolução do 
Universo“ no primeiro trimestre a unidade curricular aborda as habilidades voltadas para objetos de conhecimento como: a Composição 
química dos corpos celestes, a descoberta de novos elementos, assim como a associação desses elementos na estrutura dos organismos 

vivos e a utilização desses elementos pela espécie humana. 
 
A unidade, Ciência Tecnologia & Saúde se aprofunda nas diferenças e semelhanças morfológicas presente entre os principais grupos 
animais, enquanto em Que haja Luz, são abordas teorias de surgimento do Universo serão vistas pela perspectiva Física, envolvendo os 

conceitos de constituição da matéria, força eletromagnética e força gravitacional. 

Temas Integradores 
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TI09 Educação para o Consumo Consciente. 

TI11 Trabalho, Ciência e Tecnologia. 

Práticas sugeridas nos Cadernos Metodológicos 

Ainda não foram divulgados os cadernos metodológicos para as habilidades presentes neste trimestre. 

Material Complementar 

 

Currículo ES https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/ 

DE onde vêm? Para onde vão as embalagens? Laboratório de Pesquisa em Ensino de Química e 

Tecnologias Educativas. Disponível em: http://www.lapeq.fe.usp.br/minicurso/pdf/mc_2014_sd_plasticos.pdf . Acesso em: 02/02/2020 . 

QUÍMICA dos Plásticos: uma proposta para o ensino de Química orgânica com enfoque em Ciência, Tecnologia. Sociedade e Ambiente – 

CTSA. Governo do Paraná. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/20 

16/2016_pdp_qui_uem_analuciascapin.pdf. Acesso em: 02/02/2020. 

LAPEQ. Laboratório de Pesquisa em Ensino de Química e Tecnologias Educativas. Disponível em: http://www.lapeq.fe.usp.br . Acesso em: 

02/02/2020. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
http://www.lapeq.fe.usp.br/minicurso/pdf/mc_2014_sd_plasticos.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/20
http://www.lapeq.fe.usp.br/
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Unidade Curricular: Química & Esporte 1° Trimestre – 2° Série 

Professores(as) que podem atuar na UC: Módulo: O Corpo e as Atividades Físicas 

Eixo Estruturante Detalhamento do Objeto de Conhecimento Habilidades Específicas do Eixo 

 

Investigação Científica 

 
Química dos materiais esportivos: 

Polímeros; 

Elastômeros; 
Plásticos; 

Fibras; 
Constituição dos materiais e vestimentas esportivas 

EMIFCNT01 Investigar e analisar situações- problema e 
variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da 

natureza e/ ou de processos tecnológicos, considerando 
dados e informações disponíveis em diferentes mídias, 

com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. 
 

EMIFCNT02 Levantar e testar hipóteses sobre variáveis 
que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza 

e/ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de 
dispositivos e aplicativos digitais, utilizando 
procedimentos e linguagens adequados à investigação 

científica. 
 

EMIFCNT03 Selecionar e sistematizar, com base em 

estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de 
campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, 
informações sobre a dinâmica dos fenômenos da 

natureza e/ou de processos tecnológicos, identificando 
os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante 

argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos 
recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar 
conclusões com o uso de diferentes mídias. 

Articulação com as demais Unidades Curriculares do Aprofundamento 

Existe a possibilidade de articulação entre as demais unidades curriculares que compõem o aprofundamento Terra, Vida e Cosmo. 

Temas Integradores 
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TI01 Direito da Criança e do Adolescente. 

TI02 Educação para o Trânsito. 

TI03 Educação Ambiental. 

TI04 Educação Alimentar e Nutricional. 

TI05 Processo de Envelhecimento, Respeito e Valorização do Idoso. 

TI06 Educação em Direitos Humanos. 

TI07 Educação Para as Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena. 

TI08 Saúde. Vida Familiar e Social. 

TI09 Educação para o Consumo Consciente. 

TI10 Educação Financeira e Fiscal. 

TI11 Trabalho, Ciência e Tecnologia. 

TI13 Trabalho e Relações de Poder. 

TI14 Ética e Cidadania. 

TI15 Gênero, Sexualidade, Poder e Sociedade. 

TI16 Povos e Comunidades Tradicionais. 

TI17 Educação Patrimonial. 

Práticas sugeridas nos Cadernos Metodológicos 

 

Ainda não foram divulgados os cadernos metodológicos para as habilidades presentes neste trimestre. 
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Material Complementar 

Espírito Santo (Estado). Secretaria de Educação. Aprofundamento esporte, a ciência e suas Linguagens: área de ciências da natureza 

e suas tecnologias e linguagens e suas tecnologias: volume V / Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU), Assessoria de 
Apoio Curricular e Educação Ambiental (AE11). - Vitória, ES: SEDU, 2022. (Coleção Itinerários de Aprofundamento do Ensino Médio). 
Disponível em: https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/itinerarios/ 

 
https://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO EV 073_MD4_SA16_ID7905_10102017185558.pdf 

http://edit.sbq.org.br/anexos/quimica_esporte.pdf 
https://impulsiona.org.br/a-quimica-no-futebol/ 
https://repositorio.ufsm.br/handle/1/6684 

http://quimicapontocomo.blogspot.com/2011/04/quimica-no esporte.html 
http://www.cbat.org.br/anad/responsabilidades.asp 
http://www.abcd.gov.br/ 

 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/itinerarios/
https://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO
http://edit.sbq.org.br/anexos/quimica_esporte.pdf
http://quimicapontocomo.blogspot.com/2011/04/quimica-noesporte.html
http://www.cbat.org.br/anad/responsabilidades.asp
http://www.abcd.gov.br/

	b3e81a24ac6a609ca2bf163e33eac308e3906345100014696247d8441f5f59f7.pdf
	aefd0e976e26e14555f2d4a5a774315d00f2ddf9fb464ddd0cab10408646914e.pdf

